
SWIFT Бізнес Форум Київ – 2018 
 
 
9 жовтня 2018 
Готель Fairmont Grand Hotel Kyiv (вул. Набережно-Хрещатицька, 1) 
 
 
 
Порядок денний 
 
 
08:45 – 09:30 Реєстрація учасників 
 
 

 09:30 – 10:00 Вступне слово 
 

• Ilona Pouna, Регіональний менеджер, ЦСЄ, SWIFT 
• Юрій Власенко, Виконавчий директор, Асоціація УкрСВІФТ 
• Soren Haugaard, Член Ради директорів, SWIFT 
 

 
10:00 – 10:45 Відкриття пленарного засідання. Розвиток української фінансової 

системи у контексті стратегії 2020 року 
 
 У "Програмі розвитку фінансового сектору України до 2020 року", що 

набрала чинності у 2015 році, зазначено, що її метою є "створити 
фінансову систему, яка може забезпечити сталий економічний 
розвиток за допомогою ефективного перерозподілу фінансових 
ресурсів в економіці, заснованій на розвитку повноцінного 
конкурентноспроможного ринкового середовища згідно зі стандартами 
ЄС". Якого прогресу з 2015 року було досягнуто у плані дій та що ще 
потрібно зробити за менш, ніж півтора року? Чи всі вжиті до цього 
заходи дали бажані результати та які уроки можна отримати, виходячи 
з будь-яких труднощів, що виникають на цьому шляху? 

 
• Сергій Холод, Заступник Голови, Національний банк України 
• Тимур Хромаєв, Голова, Національна Комісія з цінних паперів 

та фондового ринку України 
 
 

10:45 – 11:15 Перерва на каву та демонстрація продуктів у SWIFTLab (демо 
зона) 

 
 
 11:15 – 11:45     Останні новини про стандарт ISO 20022 

  
 Використання стандарту ISO 20022 зростає у багатьох видах бізнесу 

всього світу, завдяки новим та оновленим ринковим інфраструктурам. 
Майже 200 ініціатив, що керуються ринковою інфраструктурою, вже 
або впроваджують ISO 20022, або розглядають питання про прийняття 
стандарту для проектів з питань здійснення платежів та трансформації 
цінних паперів. Оскільки ISO 20022 підтримує більший об’єм даних та 
багатші структури даних, ніж стандарт МТ, дає можливість збільшити 



прозорість даних, забезпечити сумісність та є передумовою для 
інноваційної технології, SWIFT розпочав дослідження з питань міграції 
на ISO 20022 у квітні 2018 року. Дослідження включало в себе галузеві 
консультації та подальші рекомендації щодо переходу на ISO 20022 
для здійснення міжнародних платежів. На цій сесії ми зробимо 
детальний огляд світової тенденції щодо ISO 20022, розглянемо стан 
впровадження ISO 200022 на українському ринку та поділимося 
результатами глобальних консультацій щодо даного стандарту.   

 
• Andrew Muir, Керівник групи з розвитку стандартів, SWIFT 

 
11:45 – 12:30 Інфраструктура фінансового ринку України – останні досягнення 

та плани на майбутнє 
 

• Олександр Яблунівський, Директор департаменту платіжних 
систем та інноваційного розвитку, Національний банк України 

• Миндаугас Бакас, Голова Правління, Національний депозитарій 
України 

• Андрій Супрун, Начальник Управління депозитарної діяльності, 
Національний банк України 

• Hannes Takaсs, Віце-директор, ЄБРР 
• Богдана Єфремова, Начальник управління депозитарної 

діяльності, Райффайзен Банк Аваль 
• Matthieu de Heering, Голова регіону Центральної та Східної 

Європи, SWIFT (модератор)   
 

 
12:30 – 13:15 Кіберзагрози в сфері фінансових послуг – концепція SWIFT 
 

Формати кіберзагроз продовжують розвиватися. Злочинці стають 
розумнішими та більш витонченими у своїх підходах, їх атаки – 
складнішими, а за допомогою кібер-атак типу «Постійна загроза 
підвищеної складності» (Advance Persistent Threat) практично будь-хто 
може стати жертвою злочинців. 
Для клієнтів SWIFT існує явна та безпосередня небезпека з боку 
невеликої кількості досвідчених та добре фінансованих груп злочинців. 
На цій сесії буде розглянуте середовище кібербезпеки, яке постійно 
вдосконалюється, методи атак злочинців, досягнення Customer 
Security Programme та практичні кроки для кращого захисту Вашої 
організації. 

 
• Brett Lancaster, Головний директор з питань клієнтської 

безпеки, CISO Office, SWIFT 
 
 
13:15 – 14:15     Обід 
 
 
14:15 – 14:45 Еволюція європейського платіжного простору 
 

Формат платежів трансформується швидко, платіжна індустрія 
стикається зі зростаючими викликами та наслідками. Зміни у 
споживчій поведінці, нав’язування регуляторами відкритих банківських 
моделей, вимоги щодо дотримання комплаєнсу та збої в роботі 
технології – це все тримає у напрузі роздрібний, корпоративний та 
кореспондентський банківський бізнес. Зважаючи на велику кількість 



викликів, існують ознаки того, що індустрія стикається з ними віч-на-
віч, розробляючи новий, більш інноваційний та динамічний формат 
платежів. На цій сесії буде зроблено огляд того, що зараз 
відбувається в сфері платежів, після якого відбудуться 2 панельні 
дискусії на дану тематику. 
 

• Isabelle Olivier, Керівник ініціатив з цінних паперів та 
інфраструктур ринку платежів, SWIFT 
 

 
14:45 – 15:30      Трансформація міжнародних платежів 

 
Своїм сервісом SWIFT gpі, SWIFT, спільно з банківською спільнотою, 
встановлює новий стандарт для здійснення міжнародних платежів. Від 
самого початку запуску сервісу (січнь 2017 року), до SWIFT gpi зараз 
приєдналося вже більш ніж 200 фінансових установ, надаючи своїм 
клієнтам швидше обслуговування, прозорість оплат та можливість 
повного відстеження платежів, на зразок подібного сервісу 
міжнародних компаній по перевезенню вантажу. 67 банків вже 
включені в сервіс, понад 100 мільярдів доларів надсилаються щодня у 
повідомленнях SWIFT gpі через 350 міжнародних платіжних коридорів, 
що дозволяє зараховувати платежі на рахунки кінцевих бенефіціарів 
протягом декількох хвилин – багато з яких, навіть, протягом декількох 
секунд. У цій панельній сесії ми проаналізуємо, як SWIFT gpi 
трансформує сферу міжнародних платежів на прикладі банку, що 
включений в gpi та інших банків-членів сервісу. 
 

• Олена Білошицька, Заступник Керівника Бек-офісу, Ощадбанк 
• Marianna Janssen, Експерт зі SWIFT gpi в регіоні EMEA, SWIFT  
• Олександр Кашкін, Заступник Начальника департаменту 

міжнародних розрахунків, ПриватБанк 
• Ilona Pouna, Регіональний менеджер, ЦСЄ, SWIFT (модератор) 

 
 
15:30 – 16:00 Перерва на каву та демонстрація продуктів у SWIFTLab (демо 

зона) 
 
 
16:00 – 16:45 Стратегія API SWIFT  
 

На цій сесії ми поділимось інформацією про роботу над API, яка 
ведеться в SWIFT, розповімо, що вже доступно для клієнтів та що 
буде впроваджено протягом 6-12 місяців. Ми також поділимося 
деякими нашими ідеями щодо використання API у довгостроковій 
перспективі та надамо Вам уявлення про те, як це, ймовірно, вплине 
на традиційне надання послуг та продуктів SWIFT. 
 

• Deniss Kaschejevs, Менеджер з продукту API, SWIFT 
 
 
16:45 – 17:00 Заключне слово 


